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b. Prosjekt
Hvilket prosjekt gjelder sluttmeldingen/rapporten?
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2. Sluttmelding/rapport og etisk vurdering

Sluttmelding
Kortfattet, allment forståelig framstilling av prosjektets konklusjoner. Dette gjelder både positive og
negative funn.
Målet med prosjektet var å undersøke om fastlimte retainere etter avsluttet kjeveortopedisk
behandling fører til mer tannkjøtts problemer, som tannstein og retraksjoner, eller ikke. Tre grupper
var undersøkt og sammenlignet med hverandre: en gruppe som hadde hatt kjeveortopedisk behandling
og fått fastlimt retainer på baksiden av tennene i 5 år etter avsluttet behandling; en gruppe som hadde
hatt kjeveortopedisk behandling men ikke fått fastlimt retainer i 5 år etter avsluttet behandling og en
gruppe med ubehandledde individer på samme alder som de to første gruppene. Resultatene viste at
det var ingen forskjell mellom gruppene med tanke på antall retraksjoner. Det vil si at pasientene som
hadde retainer hadde like mange retraksjoner som de som ikke fikk retainer og det var ingen forskjell
mellom de to gruppene og den ubehandledde gruppen ved 21års alder. Derimot, pasientene med
fastlimt retainer hadde signifikant mer tannstein enn de andre to gruppene. Dette innebærer at en
fastlimt retainer fører ikke til mer retraksjoner men at den krever større fokus på tannhygiene og
pasientene bør oftere fjerne tannstein.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan for
gjennomføring.
Undersøkelsen ble gjennomført som planlagt.

Lenke til eventuell publikasjon

https://doi.org/10.2319/012217-58.1
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